
AKTUALITY

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-
reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Projekty z Pardubického kraje uspěly v regionálním operačním programu, ať už školy, nemocnice nebo modernizace silnic

(28.6.2012)

Modernizace a přístavba psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici s předpokládanými náklady 166 milionů korun a výstavba
multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici s předpokládanými náklady 305 milionů korun, to jsou dvě největší stavby, které
vyrostou v Pardubickém kraji v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Radní dnes schválili zahájení zadávacího
řízení ve formě otevřeného nadlimitního řízení na výběr zhotovitelů.
     „K nejnákladnějším projektům patří výstavba multioborového pavilonu Pardubické krajské nemocnice s dotací dosahující bezmála 258
milionů korun,“ potvrdil hejtman Radko Martínek. “V Pardubické krajské nemocnici je výstavba multioborového pavilonu důležitá pro
vytvoření lůžkové kapacity s ambulantními provozy. To umožní zahájit postupnou rekonstrukci nevyhovujících pavilonů bez omezení
léčebné péče. Součástí projektu je také demolice budovy staré lékárny. Nový objekt bude přiléhat ke stávající budově onkologie,“ sdělil
hejtman Radko Martínek.
     Modernizovat a přistavovat se také bude díky 141 milionům korun psychiatrické oddělení svitavské nemocnice.  „Současná budova
psychiatrie, která sídlí v budově bývalého kláštera, je v nevyhovujícím a místy až havarijním stavu. Většina stavebních konstrukcí je za
hranicí životnosti, což mimo jiné také zvyšuje náklady na provoz. Projekt zároveň reaguje na nedostatečnou lůžkovou kapacitu
psychiatrických oddělení v Pardubickém kraj,“  vysvětlil hejtman, na co budou využité prostředky.
     Rozšíření a modernizace čeká dvě základní umělecké školy v kraji. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Litomyšli rozšíří
prostory pro výuku o doposud nevyužité podkroví historické budovy. „V rámci projektu dojde k částečnému vybavení koncertního sálu, dále
multimediální učebny hudební nauky a nahrávacího studia,“ sdělil přínos projektu za deset milionů korun (z toho EU 6 mil. Kč) hejtman
Martínek. Rekonstrukcí budovy bývalé kotelny patřící Základní umělecké škole v Přelouči vznikne nová učebna.
     Pardubický kraj využije evropské prostředky na rekonstrukce a modernizace silnic a mostů. Rada schválila 8 projektů z výzvy 1.1 na
modernizaci silnic v Pardubickém kraji spolufinancovaných z ROP NUTS II Severovýchod. Celkové náklady před soutěží jsou předběžné a
jsou uváděny ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
1. Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice - II. Etapa, délka 5,9 km, celkové náklady 91 mil. Kč, z toho EU 77
mil. Kč
2. Modernizace silnice II/371 Chornice průtah, délka 592 m, celkové náklady 23 mil. Kč, z toho EU 20 mil. Kč
3. Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město, délka 2,61 km, celkové náklady 40 mil. Kč, z toho EU 34 mil. Kč
4. Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka Červený Potok, I. etapa, celkové náklady cena 92 mil. Kč, z toho EU 78 mil. Kč
5. Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná, délka 6,162 km, celkové náklady cena 66 mil. Kč , z toho EU 56 mil. Kč
6. Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr – Nerozhovice, délka 5,85 km, celkové náklady  111 mil. Kč, z toho EU 94 mil. Kč
7. Modernizace silnice II/322 Dašice – průtah, délka 866 m, celkové náklady  28 mil. Kč, z toho EU 24 mil. Kč
8. Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích, délka 1,3 km, celkové náklady 116 mil Kč, z toho EU 98 mil. Kč
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